REGULAMENT SPECIFIC AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE JUNIORI U20 Masculin
SEZON COMPETIŢIONAL 2016 – 2017
1. DISPOZITII SPECIFICE
Anul naşterii jucătorilor care pot participa în CN U‐20 este 1997 si mai mici. Meciurile la
categoria U – 20 masculin si feminin se vor juca in sistemul fiecare cu fiecare, turnee.
Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 8 JUCATORI. Nerespectarea acestei reguli
se sanctioneaza prin forfait tehnic. . In condiţii speciale de indisponibilitate temporara din
motive medicale care ar duce la încălcarea acestei prevederi, echipa va prezenta
responsabilului de turneu desemnat de FRB acte medicale doveditoare, eliberate de medic
specialist sau de cadrul medical al turneului,înaintea inceperii jocului iar arbitrii vor consemna
pe foaia de joc.
2. DREPT DE JOC
a. au drept de joc la aceasta categorie jucatorii legitimaţi la cluburile care au înscris echipa in CN,
nascuţi în anul 1997 sau mai tineri.
b. au drept de joc la această categorie jucatorii legitimaţi la alt club decât cel care a înscris
echipa în CN U20, cu condiţia prezentării la joc a “Acordului de joc la alta categorie de varsta”,
aprobat de FRB şi însoţit de actul de identitate si viza medicală valabilă.
3. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL
a. jocurile se vor desfăşura pe terenuri omologate FRB, având tabelă de scor, cronometru şi
instalaţie de 24 secunde;
b. este obligatorie prezenţa unui cadru medical specializat pe toată durata turneului, care va
aplica la sfârşitul fiecărui joc parafa şi semnătura pe foaia de joc originală;
c. echipele pot inscrie pe foaia de joc un număr de 12 jucători pentru fiecare joc din turneu,
înscrişi pe lista echipei aprobată de FRB
e. în cazul apariţiei incidentelor de orice natură, alta decât cea sportivă, pe durata sau imediat
după terminareaunui joc, cauzate de proasta organizare sau lipsa personalului de pază, echipa
gazdă se va supune prevederilor ROJB, RGOC şi Regulamentului de Disciplină.
f.. Jocurile din cadrul fiecărui turneu din Campionatul Naţional se vor desfăşura exclusiv dupa
programul stabilit de organizator conform prevederilor ROJB şi RGOC şi aprobat de CCCLT. În
cazul în care se constată abateri de la programul aprobat, echipele în culpă vor fi sancţionate cu
forfait tehnic iar organizatorul turneului va fi amendat conform RGOC pentru organizare
deficitara. În programarea sau reprogramarea turneelor se va ţine cont şi de etapele prevăzute a
avea loc în LIGA I.
g. echipele organizatoare au obligaţia de a se asigura că foaia (foile) oficială de joc în orginal este
depusă la sediul FRB – CCCLT la maximum două zile lucrătoare dupa data încheierii turneului. În
caz contrar echipa organizatoare va fi sancţionata cu amendă conform RGOC pentru organizare
deficitară a jocului.

4. U‐20 MASCULIN ‐ SISTEM COMPETIŢIONAL
Sezonul competitional cuprinde doua faze : faza de calificare si turneu final. Au fost validate
pentru inscriere un numar de 9 (noua) echipe repartizate intr‐o serie unica.
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Faza de calificare se desfasoara in sistem “round robin”, tur-retur, sub forma de turnee, 8 la
numar, fiecare etapa fiind impartita in 3 (trei) grupe de 3 (trei) echipe, acestea schimbandu‐se
de la un turneu la altul astfel incat fiecare echipa sa joace cu toate celelalte de doua ori astfel :
Turneul 1 si 5 (1,3,7)(2,4,8)(5,6,9)
Turneul 2 si 6 (1,2,9)(3,5,8)( 4,6,7)
Turneul 3 si 7 (7,8,9)(2,3,6)(1,4,5)
Turneul 4 si 8 (2,5,7)(3,4,9)(1,6,8)
La turneul final se vor califica cele mai bine clasate 4 echipe. Turneul final se va desfasura in
sistem “round robin”.
Anexa prezentului regulament cuprinde programul si structura campionatului U20 Masculin.

